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Město Zdice má investiční priority
na čerpání dotací z krajských fondů
Místostarosta Zdic Richard Dolejš: Krajská vláda ČSSD plní sliby za poslední tři roky věnovala celkem 2,56 miliardy korun na rozvoj
venkova a občanský sektor. V polovině října vyhlásil hejtman David
Rath výzvu pro podávání žádostí o dotace z krajských fondů pro
rok 2012. Do 15. prosince tak mohou obce, spolky a další organizace
působící v občanském sektoru žádat o finanční prostředky ze sedmi
grantových titulů.
Město Zdice i zde působící spolky a organizace mohou být podle slov
starosty Antonína Sklenáře spokojeny
s čerpáním prostředků z dotačních titulů Středočeského kraje. Zdice byly
úspěšné v čerpání dotací v minulých
letech a i v rámci aktuální výzvy má
město připraveno několik žádostí.

„Mezi našimi prioritami je výstavba
nové budovy MŠ, na kterou žádáme
od krajské vlády 10 milionů korun,
přičemž o dalších 25 milionů žádáme z evropských peněz. Z krajských
fondů bychom dále rádi získali 1,5 milionu korun na nové zásahové vozidlo
pro jednotku požární ochrany. Naším

záměrem je i rekonstrukce kubistické
budovy kina. Jednalo by se o opravu
fasády a výměny oken za celkem 2
miliony korun, na což hodláme žádat
z krajského fondu kultury. Dále bych
chtěl zmínit žádost na modernizaci
tělocvičny v ZŠ rovněž za 2 miliony
nebo záměr výstavby nového parkoviště a chodníků u nádraží,“ informuje
místostarosta Zdic Richard Dolejš.
„Udělám vše proto, aby naše město
bylo úspěšné jako minulý rok,“ dodává. Podrobně se budeme jednotlivým
projektům věnovat v příštích vydáních
Zdických novin.
dokončení na 3. straně

Prosinec 2011

Krásné prožití
vánočních svátků
a úspěšný vstup
do nového roku 2012
přeje obyvatelům Zdic
starosta,
místostarostové,
radní a zastupitelé

Informace

starosty města
 Vánoční výzdoba
Vánoční atmosféru naladila
městská výzdoba pěší zony. Patří
poděkování sponzorům, kteří se
podílejí na financování nového
vánočního osvětlení (např. firma
Strabag, a.s.). Strom městu darovala rodina Hebedových z Farčiny. Dopravu a montáž zdarma
provedla firma Mareš - paliva.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskutečnilo v neděli 27. listopadu. Po doznění kostelních zvonů všechny
přítomné přivítal starosta města Bc. Antonín Sklenář a poté dal pokyn k rozvícení nově vyzdobeného vánočního stromu. V krátkém vystoupení popřál všem krásné prožití Vánoc a šťastný nový rok 2012. V následujícím programu pak
vystoupili: Berounská šestka, Dětský sbor Skřivánek ZŠ Zdice, Zdický smíšený sbor, vokální skupina Pokus. -jon-

 Propojení budov školy
Pokračují stavební práce na bezbariérovém propojení budov ZŠ
a součástí stavebních prací je
i zateplení prostor šaten.
dokončení na 2. straně
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Informace starosty města

 Oprava chodníku
Rovněž pokračují stavebně technické práce na chodníku v ulici
Žižkova. Součástí je i oprava havarijního plotu u mateřské školy
a zajištění bezpečnosti chodců.

 Oprava Měšťanského
domu finišuje
Stavební práce od firmy Spektra, s.r.o. na opravě fasády Měšťanského domu jsou před dokončením, chybí opravit hradbu
a vrata, stříška nad kotelnou,
vybudovat vzduchový kanálek
na snížení vlhkosti budovy.
 Výstavba knihovny
zahájena
Firma POHL cz a.s., která vyhrála výběrové řízení začala
stavební práce na výstavbě nové
knihovny. Nová budova bude postavena na bývalém antukovém
hřišti, které zažilo v historii velké
a nejen volejbalové boje.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města

 Místostarosta Zdic a poslanec Richard Dolejš a statutární zástupce římsko-katolické farnosti Žebrák, ThDr. Krzyszof Drzazga během jednání v poslanecké kanceláři v Berouně.

Kostel ve Zdicích se možná
dočká rekonstrukce
Nezbytné opravy kostela ve Zdicích byly tématem jednání poslance a místostarosty města Richarda
Dolejše se statutárním zástupcem
římsko-katolické farnosti Žebrák,
ThDr. Krzyszofem Drzazga a Pavlem
Kodrasem z Arcibiskupství pražského. Podmínkou však je získání dotace
ve výši 2 milionů korun od středočeské krajské vlády ČSSD. Barokního římskokatolicky kostel Narození
Panny Marie z poloviny 18. století by
se tak mohl stát vedle Měšťanského
domu U krále Václava IV., ve kterém

Sportovní a volnočasové
aktivity
Jedna z činností volnočasových aktivit
v našem městě jsou i sportovní volnočasové
aktivity. Pokud si rodiče, ale zejména děti
vyberou, že volnočasově vyplní svůj život
sportem, tak je to pro rodiče i město nejlepší prevence proti drogové problematice,
násilí a zejména pouliční kriminalitě.
Sport je synonymem pro přátelství, kolektivního ducha
a zdravé soutěžení, je součástí zdravého životního stylu, dá
se provozovat v jakémkoliv věku a v nejrůznější podobě.
Sport není jen fotbal - sportem je i procházka v lese nebo
v parku, sportem je i pravidelná vyjížďka na kole, sportem je
i cvičení při reprodukované hudbě. Z tohoto pohledu město
chce a je to i jeho povinností dle zákona č. 115/2001 Sb.,o
podpoře sportu, kde se v § 6 píše: „Města a obce ve své
samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména: a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu
sportovců, b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování
a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je pro
sportovní činnost občanů, c) kontrolují účelně využívání
svých sportovních zařízení, d) zabezpečují finanční podporu
sportu ze svého rozpočtu.
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Neustále se zvyšuje pouliční a drogová kriminalita.
Jednou z činností v boji proti těmto nekalým vlivům je, že
mládež kromě počítačů se zapojí do kulturních, uměleckých
a sportovních aktivit. Na městu a na Policii ČR je následně
tyto nekalé jevy, které ovlivňují naše děti, potlačovat.
Bez pomoci místních dobrovolných aktivistů a rodičů
ovšem děti na hřiště nedostaneme. Z těchto důvodů starosta
města navštívil schůzi Tělovýchovné jednoty Lokomotivy
Zdice, kde jednotlivým oddílům nastínil vizi města - zaujmout co nejvíce dětí. Oddílům oznámil, že jejich činnost
bude v rámci možností rozpočtu města finančně podporována jen za předpokladu, že budou organizovaně vychovávat mládež v jakémkoliv druhu organizovaného soutěžního
sportu. Je jedno jestli je to sport individuální nebo kolektivní.
V současné době se připravuje právní akt, který upraví
veškeré žádosti o finanční podporu organizovaného mládežnického sportu ve městě. Obdobně se upraví i žádosti
v ostatních volnočasových aktivitách, které ve městě budou
organizovat dobrovolníci. Ostatní činnost je už na organizátorech těchto volnočasových aktivit.
Sport nebere finanční prostředky ostatním odvětvím našeho života. Sport napomáhá jejich správnému využití a přerozdělení. Cílem sportu a sportovců není profitovat na úkor
druhých, ale sportovat, soupeřit, reprezentovat město a zlepšovat se.
Bc. Antonín Sklenář, starosta města

sídlí radnice, další opravenou památkou v našem městě.
Záměr kostel opravit se setkal
s pochopením i podporou ze strany vedení města v čele se starostou
města Antonínem Sklenářem. „Oceňuji záměr Arcibiskupství pražského
opravit kostel ve Zdicích. Zároveň
jsem zástupcům řimskokatolické
církve doporučil, aby podali žádost
do středočeského fondu kultury a obnovy památek, neboť péče o památky
patří mezi priority současné krajské
vlády ČSSD a je zde reálná šance
finanční prostředky z tohoto fondu
získat. Barokní kostel je tak výraznou
dominantou města a jeho náměstí, že
si tato iniciativa a uvažované opravy
po dvaceti letech od generální rekonstrukce podporu vedení města a krajské vlády zaslouží,” uvádí místostarosta Zdic a předseda krajské Komise
pro rozvoj měst a obcí Richard Dolejš. „Osobně udělám vše proto, abychom byli úspěšní a rekonstrukce byla
realizována, což by byla dobrý zpráva
nejen pro věřící, ale i pro všechny zdické patrioty“, dodává Dolejš. Pokud se
dotaci podaří získat, opraven bude
celý areál kostela včetně objektu
márnice. Dojde k výměně střechy
a renovování obvodového pláště.
Středočeský kraj už v minulých
letech ve městě prostřednictvím kulturního fondu investoval celkem
2 471 714 Kč, právě do rekonstrukce
Měšťanského domu a to na realizaci
úprav vnějších ploch objektu. Vedení
města zároveň připravuje žádost o dotaci na opravu další zdické kulturní
památky a to kubistické budovy kina.
-jr-
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Uctění památky obětí 50. let
na zdickém hřbitově

Kanalizace
Zdice - Chodouň

Datum 17. listopadu, které je
ve světě známé jako Mezinárodní
den studentstva, se u nás vztahuje
ke dvěma událostem, jejichž průběh odděluje půl století. V roce
1939 došlo 17. listopadu v důsledku protinacistických studentských
demonstrací k uzavření českých
vysokých škol německými okupanty. Více než tisíc studentů bylo
posláno do koncentračního tábora
Sachsenhausen a devět studentů
bylo tento den popraveno. Z důvodu připomenutí této události byl
17. listopad vyhlášen Mezinárodní
unií studentů Mezinárodním dnem
studentstva
O padesát let později se povolená studentská připomínka této
události změnila na Národní třídě
v Praze v otevřenou protikomunistickou demonstraci. Ta byla
tvrdě potlačena tehdejší Veřejnou
bezpečností (VB), ale přechodu
České republiky k demokracii VB
nezabránila. Její násilné chování
vůči demonstrantům vedlo k podpoře studentů. Odhodlání lidí demonstrovat za svobodu se nedalo
zastavit.
Od roku 2000 se události roku
1939 a 1989 uctívají v České republice státním svátkem, který je
označen jako Den boje za svobodu
a demokracii.
V předvečer státního svátku
Dne boje za svobodu a demokracii položil ve středu 16. listopadu
2011 starosta města Bc. Antonín
Sklenář spolu s vedoucím Společenského klubu Zdice p. Liborem
Jonášem a předsedkyní kulturní
komise RM Mgr. Janou Smíškovou květiny k pomníku obětí 50.
let na zdickém hřbitově. Uctili tak
památku všech popravených a nevinně žalářovaných občanů, na jejichž osudy se nesmí zapomínat.
Pomník obětem politických
procesů 50. let, mezi kterými byli
i dva zdičtí rodáci - Karel Bacílek
a Jiří Kodet, byl odhalen 17. listopadu 2009 u příležitosti 20. výročí
událostí roku 1989. Oba jmenovaní
byli ve vykonstruovaných politických procesech 50. let odsouzeni
k trestu smrti. Život prvního z nich
byl násilně ukončen ve 29 letech
24. května 1949, druhý byl popraven 21. října 1950 ve věku 21 let.
U příležitosti 661. výročí založení
Univerzity Karlovy byl v roce 2009
Karel Bacílek, který se po roce
1948 nesmířil s politikou vládnoucí

 Platba za přípojky
Před platbou je potřeba navštívit
kancelář svazku, kde Vám budou
předány informace v tištěné podobě a variabilní symbol pro Váš poplatek. Poplatek je možno uhradit
do 30. 4. 2012 bezhotovostním převodem nebo přímo složením hotovosti na účet Dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Litavka vedený
u České spořitelny a.s., číslo účtu je
0399592369/0800. Variabilní číslo
obdržíte v kanceláři svazku. Výše
poplatku činí 10 tisíc Kč.
 V poplatku je zahrnuto
V poplatku je zahrnuto připojení
od hlavního rozvodu k hranici pozemku uživatele. U varianty tlakového řešení kanalizace od hlavního
rozvodu k jímce pro tlakovou kanalizaci (k čerpadlu). Dále pak vyhotovení projekčních podkladů pro vyřízení stavebního povolení přípojky.
Od hranice pozemku či od čerpadla
k nemovitosti si platí rozvod každý
vlastník na své náklady.
 Postup po zaplacení
poplatku
Po zaplacení částky se vlastník
nemovitosti, která se bude připojovat na kanalizaci, dostaví se stvrzenkou o úhradě do kanceláře svazku.
Tam s ním bude sepsána Přihláška
k připojení na splaškovou kanalizaci, kterou se následně prokáže při
zadání projekčního řízení pro realizaci jeho domovní přípojky. Tato přihláška bude sloužit také pro přípravu
následné Smlouvy o odvádění odpadních vod, která se bude uzavírat
mezi svazkem a vlastníkem nemovitosti po ukončení realizace projektu.
 Kancelář
Kancelář DSO, Mikroregion Litavka, Palackého nám 387, Zdice,
tel: 311 510 373, e-mail: mikroregionlitavka@seznam.cz
Přemysl Landa
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komunistické strany a zachoval věrnost principům
svobody a demokracie,
vyznamenán medailí UK
in memoriam. Na budově
Právnické fakulty UK mu
byla odhalena pamětní
deska.
Jana Smíšková

 Pomník obětem politických procesů 50. let
na zdickém hřbitově.

210. výročí narození P. Josefa Vorla
Dne 13. listopadu letošního
roku uplynulo 210 let od narození Pátera Josefa Vorla, vlastence a hudebního skladatele, který
byl výraznou osobností a středem všeho dění ve Zdicích v 19.
století. Působil zde od roku 1835
až do konce života v roce 1874.
Pochován je na zdejším hřbitově.
Na zdické faře se stýkal se
známými spisovateli a buditeli,
jako byli např. J. K. Chmelenský, J. Jungmann, Š. Hněvkovský, bratři J. a V. Nejedlí a K. J.
Erben. V letech 1836 -1869 byl
Páter Vorel také správcem dvoj-

třídní školy, která se nacházela
v malé budově nad kostelem.
V roce 1836 založil ve škole tzv.
Knihu cti, kam byla každoročně
zapisována jména žáků, kteří
„skrze pilnost a dobré mravy obzvláštní pochvaly zasluhují“.
U příležitosti 210. výročí
Vorlova narození položili starosta města Bc. Antonín Sklenář, předsedkyně kulturní komise RM Mgr. Jana Smíšková
a vedoucí Společenského klubu
Zdice p. Libor Jonáš v pátek 11.
listopadu na jeho hrob květiny.
Sm

 Starosta města Bc. Antonín Sklenář a vedoucí Společenského
klubu Zdice Libor Jonáš u hrobu P. Josefa Vorla.

Město Zdice má investiční priority
na čerpání dotací z krajských fondů
dokončení z 1. strany
Město Zdice patří v regionu
mezi úspěšné žadatele
Díky mimořádně úspěšnému
čerpání dotací bylo ve Zdicích
v minulosti realizováno několik
rozsáhlých investičních akcí. Mezi
úspěšné projekty patří například
probíhající výstavba nové knihovny, na kterou Kraj přispěl 9 milionů korun a dalších 9 milionů město

získalo z ROPu tedy z evropských
peněz. Vedle toho krajská vláda realizuje ve Zdicích výstavbu nového
pavilonu domova pro seniory, nových prostor pro technické zázemí
záchranné služby či postavila nový
podchod, díky kterému se zpřístupnilo nádraží. „Za tři roky krajské vlády
ČSSD bylo ve Zdicích proinvestováno
celkem 39 811 677 Kč. Největší objem prostředků město získalo z Fon-

du rozvoje obcí a měst a to částku
23 782 327 Kč. Jsem přesvědčen, že to
je výsledek naší dlouhodobé spolupráce s hejtmanem Davidem Rathem“,
uvádí místostarosta Richard Dolejš.
Starosta Zdic Antonín Sklenář k tomu
dodává, že za tyto peníze byla financována například dostavba hasičské
zbrojnice, komplexní rekonstrukce
MŠ v Zahradní ulici a další investice.
-jr-
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Z jednání Rady města 24. 10. 2011
RM schválila:
l koncepci nové městské knihovny
RM souhlasila:
l s výběrem dodavatelské firny Spektra, spol. s r.o. na projektovou dokumentaci „Oprava vnějšího pláště, střechy, oken, schodů budovy Kina
ve Zdicích“
l s výběrem dodavatelské firmy Pk servin, s.r.o. na technický dozor „Nová
městská knihovna“
l s výběrem dodav.firmy DVH CR, spol. s.r.o. na „Územní plán města Zdice“
l s výzvou zadávací dokumentace „Zajištění komplexního sběru a svozu
komun. odpadu“
RM stanovila:
l termín konání ZM na den 19. 12. 2011 v 17 hod. ve společenském domě
RM vzala na vědomí:
l průběžnou zprávu o výkupu pozemků - cyklostezka „Po stopách českých
králů“
l průběžnou zprávu o výkupu pozemků - kruhová křižovatka u Kostalu
l informace o probíhajících investičních akcích města
l zápis stavební komise s návrhy změn na zařazení do ÚPM a doporučení
dalších postupů

Z jednání Rady města 31. 10. 2011
RM schválila:
l minimální ceny 800 Kč/m2 za prodej pozemků - část p.č. 1707/1 a p.č.
1693 v k.ú. Zdice (u hřbitova)
RM souhlasila:
l s výběrem firmy STRABAG a.s., na zakázku „oprava komunikace Zdice
- Černín - náves“
RM doporučila ZM:
l schválit prodej pozemku p.č. 1774/1 v k.ú. Zdice
RM vzala na vědomí:
l hospodaření města za 3. čtvrtletí roku 2011
l zprávu o provozu a technickém stavu Školní jídelny ve Zdicích

Z jednání Rady města 7. 11. 2011
RM ustanovila:
l komisi pro otevírání obálek včetně náhradníků a komisi pro posouzení
a hodnocení nabídek včetně náhradníků v rámci veřejné zakázky „Zajištění komplexního sběru a svozu komunálního odpadu na území města Zdice
včetně místních částí“

Z jednání Rady města 14. 11. 2011
RM schválila:
l oznámení příjemce o změnách v projektu č. 3 „Nová budova knihovny
ve Zdicích“
l rozpočtové opatření č. 6 roku 2011
RM souhlasila:
l s uzavřením smlouvy na provádění autorského dozoru při realizaci akce
„Přístavba KK Městská knihovna ve Zdicích“
l s uzavřením smlouvy na zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na „Opravu vnějšího pláště, střechy, oken, dveří a schodů
budovy Kina ve Zdicích.“
l s uzavřením nájemní smlouvy na část přístřešku v areálu bývalých kasáren na p. č. 1909/3 a 1918/2 v k. ú. Zdice
l se zveřejněním pronájmu části pozemku p.č. 1918/1, 1913/1, 1909/1
v k.ú. Zdice
l s uzavřením podnájemní smlouvy v budově kadeřnictví na Palackého náměstí
l s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
v rámci stavby „Knížkovice, vodovod pro pozemek p. č. 183/12 a 183/13
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v k. ú. Knížkovice“ na pozemcích města Zdice p. č. 2158/1 a 2158/2 v k. ú.
Zdice
l se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 1984/2, 1984/7, 1984/5,
1984/4, 1984/6 v k.ú. Zdice
RM nesouhlasí:
l se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 1924 v k.ú. Zdice
RM vzala na vědomí:
l zprávu o provozu a nákladech koupaliště v roce 2011
l záměr stavebních úprav dalšího kiosku v areálu koupaliště
l rozbor návštěvnosti kina za rok 2010/2011

Společenský klub pořádá
▲ do 6. 12.		
			
			
▲ 9. - 13. 12.		
			
▲ 11. - 14. 12.		
			
▲ 14. 12. od 18:00
			
▲ 16. 12. od 19:30
			
			
▲ 26. 12. od 17:00
			
▲ 31. 12. od 20:00

Výstava - Zdice ve druhé pol. 19. století
a 210. výročí od narození P. Josefa Vorla
(výstavní síň MěÚ Zdice)
Tradiční vánoční výstava (výstavní síň
MěÚ Zdice)
Výstava - Sklo - naše vášeň
(společenský dům)
Tradiční vánoční koncert
(společenský dům)
Divadelní představení Divadla Na Vísce
- „PANE ERBENE, NEŘEKNĚTE NE“
(společenský dům)
Vánoční koncert v kostele Narození
Panny Marie ve Zdicích
Silvestr ve Společenském domě Zdice

Pozvánka do Kina Zdice
▲ OCELOVÁ PĚST - 10. 12. od 18:00 - USA. Akční sci-fi: V napínavém snímku z blízké budoucnosti otec a syn společně spojí síly, aby
postavili a vytrénovali nového robota a proměnili ho v boxerského šampiona.
Vstupné 59+1 Kč. 127 minut. České znění. Přístupno.
▲ TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ - 19. 11. od 18:00 - USA.
Rodinný: Neúnavné hledání dobrého příběhu dovede mladého reportéra
Tintina do světa velkého dobrodružství.
Vstupné 59+1 Kč. 107 minut. České znění. Přístupno.
Zaměstnanci Městského kina a Společenského klubu Vám přejí
krásné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v roce 2012.

 Městská knihovna informuje
Oddělení pro dospělé:
Pondělí: 13:00 - 17:00
Úterý: 13:00 - 18:00
Pátek:
8:00 - 12:00

Oddělení pro děti a mládež:
Úterý:
8:00 - 12:00
Středa: 13:00 - 17:00

ZŠ Zdice Vás zve na tradiční

VÁNOČNÍ TRHY

13. 12. od 14 do 16:30 hodin

Přijďte si užít vánoční atmosféru, koupit malý dárek, který pro Vás
děti vyrobily, poslechnout si školní kapelu a dětský sbor Skřivánek.
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volný čas - kultura

Zdický smíšený sbor
úspěšně reprezentuje

 Společné foto ze setkání válečných veteránů při besedě ve Zdicích
12. 11.: sedící zleva - major Margit Rytířová (WAFF RAF eletrikářka
na stíhačkách a bombardérech), plukovník Václav Petříček (pobočník
gen. Janka, účastník bojů o Duklu a Jaslo), plukovník Bohumil Filípek
(samopalník našich jednotek v SSSR), gen. Alexandr Beer (bojovník od
Sokolova), gen. Miroslav Štandera (pilot RAF), druhá řada zleva - gen.
Václav Masopust (samopalník naší jednotky v SSSR), Ivan Herák (předseda Army muzeum Zdice), Miroslav Brož (spisovatel - dokumenty o východní frontě), plukovník Oleg Alexejevič Smirnov (vojenský přidělenec
velvyslanectví Ruské federace v Praze).

Důstojná oslava Dne válečných veteránů
U příležitosti Dne válečných veteránů, který je připomínán každého 11. listopadu, pořádal K.V.H.V.
a Army muzeum Zdice v sobotu
12. 11. slavnostní jízdu konvoje
vojenské techniky na trase Zdice Rokycany - Kyšice - Dýšina a zpět.
Při této příležitosti byly položeny
věnce u památníku na demarkační
čáře v Rokycanech a u památníku
Československé obrněné brigády v Kyšicích. Účastníci konvoje
rovněž uctili památku amerického
generála Pattona položením věnce
k jeho soše v obci Dýšina.
V pozdních odpoledních hodinách se konalo setkání příslušníků
K.V.H.V. a zdických občanů v Cafebaru Pelikán s válečnými veterány, a to jak ze západní fronty, tak
i s příslušníky československé jednotky bojující pod velením generála Ludvíka Svobody na východní
frontě.
Přítomni byli generál Ing. A.
Beer, generál M. Štandera, major M. Rytířová, generál Ing. M.
Masopust, plukovník Ing. V. Petříček a plukovník B. Filípek. Dále
byl přítomen vojenský přidělenec
velvyslanectví Ruské federativní
republiky v České republice plukovník Oleg Alexejevič Smirnov
s chotí.
Veteráni II. světové války vzpomínali na nedobrou situaci v SSSR
ve třicátých letech a na vytvoření
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Československé jednotky v Buzuluku. Popisovali náročný výcvik
a pochod na frontu ve čtyřiceti stupňových mrazech, boje u Sokolova,
Kyjeva a na Dukle. Vzpomínali
na své kamarády, kteří již nejsou
mezi námi, na jejich válečné příběhy a osudy.
Díky těmto hrdinům bojujícím
na východní frontě, ale i československým letcům v bitvě o Anglii,
našim vojákům u Tobruku i na západoevropské frontě, a neúnavné
snaze prezidenta Beneše a exilové
vlády prohlásily velmoci Mnichovskou dohodu od samého počátku
za neplatnou a souhlasily s obnovou Československého státu v původních hranicích.
Vzpomínkové slavnosti u příležitosti Dne válečných veteránů
2011 se opravdu vydařily. Odměnou všem přítomným bojovníkům
západní i východní fronty byl dlouhotrvající potlesk plně zaplněného
sálu.
Josef Hůrka

Dvaatřicetičlenné pěvecké těleso pod vedením Martiny Rajtmajerové zdárně zlepšuje své interpretační výkony a svými úspěšnými
vystoupeními na Festivalech sborového zpěvu po České republice
vytváří dobré jméno svému městu.
Nejinak tomu bylo i v sobotu
15. října, kdy se zpěváci zúčastnili
VIII. ročníku Festivalu pěveckých
sborů v Příbrami. Na této akci vystoupilo 5 příbramských sborů,
dále Pěvecké sdružení pražských
učitelek, Vokální kvintet Brillant ze
slovenských Košic a Zdický smíšený sbor. Jednotlivá vystoupení
nebyla hodnocena odbornou porotou, ale mohutností potlesku; a ten
byl jednoznačný - největší přízeň
posluchačů si získal Zdický smíšený sbor, řízený M. Rajtmajerovou
a za klavírního doprovodu K. Medové.
O týden později se sbor zúčastnil III. ročníku festivalu sborového

zpěvu „Plzeňské notování“, jehož
pořadatelem je velmi úspěšný plzeňský sbor Canticorum. Festivalu
se společně se Zdickým smíšeným
sborem zúčastnilo sedm dospělých
a čtyři dětské sbory. Po dva přehlídkové dny na výkony dohlížela
odborná porota, složená ze tří renomovaných sbormistrů. Každý sbor
od jednotlivých porotců obdržel písemné hodnocení. Byli jsme velmi
rádi, že jsme i v tomto roce dokázali obhájit velmi dobré hodnocení,
které nás o další stupínek přiblížilo
k poloprofesionálním sborům. Nezapomenutelným zážitkem nejen
pro posluchače večerního koncertu,
ale i samotné zpěváky, byla prezentace dvou společných písní všech
sborů, tedy 310 zpěváků. Velký dík
patří i našemu řidič autobusu, panu
Ivanu Hněvkovskému, který nás
na tyto festivaly vždy spolehlivě
dopravil.
IK, MR

Baráčníci zvolili staronové
konšelstvo do své obce
V sobotu 29. října v restauraci
„Savoy“ na zdickém sídlišti sešli se
zdičtí baráčníci na výročním volebním zasedání a přivítali mezi sebou
baráčníky z okolních baráčnických
obcí.
Rychtářka zdické baráčnické
obce Jaroslava Jelenová zahájila
zasedání poklepem rychtářského
práva a požádala přítomné o vzpomínku na zemřelé tetičky a sousedy. Následovala zpráva syndičky
a vzdělané tetky Marty Slánské,
dále tetičky berní Marcely Marešové. Po přestávce převzal rychtářské právo župní rychtář Landecký,
který provedl volby do konšelstva.
Konšelé zůstali ve svých funkcích
na další období, změna je ve funkci gratulanta, byla zvolena tetička
Anna Marcinová.
Následovaly zdravice hostů

z OB Příbram, OB Březové hory,
OB Březnice, OB Hostomice, OB
Řevnice a OB Dobřichovice. Všichni popřáli zdickým baráčníkům
hodně zdraví, úspěchů a vše nejlepší nejen v baráčnické práci, ale
i v osobním životě. Župní rychtář
popřál zvolenému konšelstvu hodně úspěchů v práci pro české baráčnictvo, především aby se podařilo
získat do svých řad nové členy.
Rychtářka Jelenová nakonec poděkovala všem za účast na zasedání
a popřála jim hodně zdraví a šťastnou cestu domů. Následovala zábava při harmonice souseda Šilpocha.
Pohoštění bylo bohaté zásluhou
zdických tetiček i sousedů, a též
pana Johana, který opět podpořil
zasedání v podobě výborných koblížků. Všem patří velký dík!
Marta Slánská, syndička

Krásné prožití Vánoc
všem čtenářům Zdických novin
přeje redakce ZN
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kultura

VÝSTAVNÍ SÍŇ
MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZDICE

9. - 13. 12. 2011

Tradiční
vánoční výstava
Otevřeno:
denně od 14 do 17 hod.
Možnost koupě dárků.
Vstupné dobrovolné

Silvestr 2011
Společenský dům Zdice
31.12.2011 od 20:00
Každ
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Vstup

Předprodej vstupenek a další informace v kanceláři Společenského klubu Zdice,
Husova 369, 267 51 Zdice,tel. 311 685 186, 602 628 867
e-mail spolecensky.klub@mesto-zdice.cz, www.mesto-zdice.cz
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Všichni vystavující se těší
na vaši návštěvu

zdarma

Společenský klub Zdice Vás zve na

Tradiční vánoční koncert

prosince 2011
sobota

Společenský dům Zdice

ec U Šmídů

Středa 14.12.2011 od 18.00
účinkují

Zdický smíšený
sbor
:

pro členy
Sboru dobrovolných
hasičů Černín

(M.Rajtmajerová)

Dětský sbor Skřivánek ZŠ Zdice
(H. Kokešová., L. Nováková)

Dětský sbor ze ZUŠ V.Talicha v Berouně

loutkové představení zahraje
Cirkus Žebřík

(M.Rajtmajerová, K. Medová)

Dětský orchestr G-MOLL
(G.Molová)

Akci podporuje

vstupné zdarma

Všichni jsou srdečně zváni.

Společenský dům Zdice
pondělí 16.1.2012 od 19.00
Vstupné 120,- Kč, předprodej vstupenek – Společenský klub Zdice, Husova 369, 267 51 Zdice,
311 685 186, 602 628 867, spolecensky.klub@mesto-zdice.cz

Společenský klub Zdice Vás zve na

Vánoční koncert
Kostel Narození Panny Marie
ve Zdicích
:

Pondělí 26.12.2011 od 17.00
účinkují

Zdický smíšený sbor
vokálně instrumentální skupina

Společenský důmZdice, pátek 16.12.2011 od 19.30
Vstupné60,- Kč, předprodej vstupenek–SpolečenskýklubZdice, Husova369, 26751Zdice,
311685186, 602628867, spolecensky.klub@mesto-zdice.cz

Pokus

Pořadem provází M. Lodeová
vstupné 50,- Kč, předprodej vstupenek - Společenský klub Zdice,
Husova 369, 267 51 Zdice
tel. 311685186, 602628867, spolecensky.klub@mesto-zdice.cz

Společenský klub Zdice
a

Johana Kaufmanová
si Vás dovolují pozvat

do Společenského domu Zdice
ve dnech 11. - 14.12.2011
na vánoční výstavu

SKLO – NAŠE VÁŠEŇ
Marie a Ladislava Olivových
a
Johany Kaufmanové
Vernisáž proběhne v

neděli 11.12.2011 od 17:00 hodin.

Otevírací doba v dalších dnech je od 10:00 do 17:00 hodin
Výstava bude ukončena po Vánočním koncertu 14.12.2011

Vstupné dobrovolné
další informace - Společenský klub Zdice, Husova 369, 267 51 Zdice
tel. 311685186, 602628867, spolecensky.klub@mesto-zdice.cz
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Zazní koledy a vánoční písně, v provedení žáků ZUŠ
a Zdického smíšeného sboru
zazní Truvérská mše P. Ebena.

Jste srdečně zváni.

www.mesto-zdice.cz

školství

Studijní návštěva v Istanbulu

Na chvíli moderátorem…
Být tak známým moderátorem, známou moderátorkou….
možná se přání některých žáků
naší školy na chvíli stalo skutečností po boku moderátora Televizních novin televize NOVA
Karla Voříška.
Beseda ve středu 16. listopadu v tělocvičně ZŠ na l. stupni
s Karlem Voříškem toto přání
splnila - moderovalo se „naostro“ za přítomnosti a povzbuzování všech 3. až 5. tříd. Školáci
pak pokládali známému moderátorovi spoustu dotazů, týkajících
se jeho práce v televizi i jeho
osobního života. Karel Voříšek
jim na všechny otázky ochotně

a s humorem odpovídal. Nakonec se většině z nich na památku
podepsal na papír, do památníku
i na ruku.
Na děti působil kamarádsky,
bylo z něho cítit, že rozumí dětské duši, nechce ji zklamat ani
zarmoutit. Tuto besedu udělal
ve svém volném čase a pro školu zcela zadarmo. Na dotaz dětí,
jestli se mu splnil jeho životní
sen, Karel Voříšek odpověděl, že
mít rodinu, kolem sebe lidi, které má rád, práci, kterou si přál,
je vlastně splněním tohoto snu.
Všem žákům popřál, aby se jim
to v životě také povedlo.
Mgr. Jitka Kobrsková

Starosta na besedě ve škole
Starosta města byl pozván učiteli
na besedu do ZŠ Žižkova mezi děti
I. stupně ZŠ do třetí třídy. V prvouce právě probírají základní činnosti
města. Během pár minut nastala příjemná atmosféra a bylo poznat,že
dětem se beseda líbí. Po vyprávění
od starosty o městě začala diskuze,
kde děti měly připravené otázky.
Některé otázky děti měly připravené od rodičů a prarodičů. Všechny
otázky byly z pohledu této skupiny
děti zajímavé. Jedna z otázek k starostovi byla opravdu věcná a starosta ji ocenil. Jedna z dívek se starosty
zeptala: Proč naše schody u školy
v zimě kloužou a nemůžou po nich
chodit? Starosta po ubezpečení paní
učitelek, že tomu tak je slíbil, že
sjedná nápravu, ale vzhledem k postupu technologických prací a povětrnostním podmínkám až po zimě.

www.mesto-zdice.cz

Ke konci besedy starosta uspořádal soutěž, kde pokládal otázky
o městě a nejčastěji dobře odpovídající děti vyhrály knížky, které
byly napsány o životě a činnosti
v našem městě. Nikdo nepostřehl,
že je už přestávka. Při odchodu starosta dostával otázky od dětí ještě
na chodbě.
-as-

Na počátku října jsem se zúčastnila studijní návštěvy v tureckém
Istanbulu, kterou organizuje pro
vedoucí pracovníky ve vzdělávání
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy v rámci programu
celoživotního vzdělávání.
Téma návštěvy se týkalo vedení lidí a řízení změn ve vzdělávání.
Musím říci, že to byla pro mě naprosto nová a velmi zajímavá zkušenost.
Potkala jsem zde kolegy z různých
evropských zemí, kteří prezentovali své školy a názory na vedení lidí
a management školy. Skupinu tvořilo
13 osob, polovina z nich byli ředitelé
škol, druhou polovinu tvořili vedoucí
manažeři různých organizací zajišťujících vzdělávání v regionech.
Velmi zajímavé bylo i poznávání
současného tureckého školství, samozřejmě nejvíce mě zajímaly turecké základní školy.
Během studijní návštěvy jsme
navštívili dvě vysoké školy - Bahcesehir University (soukromá univerzita) a Yldiz Technical University
(státní univerzita), dvě střední školy - Istanbul Male High School (státní škola, velmi prestižní s dlouhou
tradicí) a Istynie Ufuk Koley (soukromá střední škola), je to vlastně
komplex škol od mateřské po střední, velmi moderní a také velmi drahé
roční školné na této střední škole je
12.000 $ a tři základní školy.
První základní se jmenovala
Moda Primary Scholl (jméno Moda
dostala po jednom z bývalých ministrů školství) - tato návštěva byla asi
nejpůsobivější, představovala školu,
která má snahu jít kupředu, zlepšovat
se , spolupracovat v rámci projektů
EU. Při naší návštěvě byli přítomni i rodiče, kteří úzce spolupracují
s vedením školy, snaží se získávat
i finanční prostředky pro školu.
Druhou velmi zajímavou školou
byla Kutlu Aktas Primary School. Je
to škola procházející velkou změnou,
která začala přestavbou a modernizací - dle finančních možností a podpory vedení městské části, jde o školu,
která se snaží o pravidelnou evaluaci

Dravci v mateřské škole
K velké radosti dětí naši školičku navštívil chovatel dravých ptáků.
Mohli jsme spatřit milého čížka lesního, sokola stěhovavého, orla skalního...a malé sovičky. Děti se dozvěděly čím se dravci živí, jak loví, zda
jsou nebezpeční a jak je máme ochraňovat. Ti nejodvážnější si mohli
pochovat papouška Aru. Těšíme se na další návštěvu pana chovatele.
Tereza Šnajdrová

výsledků a další vzdělávání a rozvoj
učitelů. Zde jsme měli možnost potkat se s řediteli a učiteli základních
škol, kteří chtějí navázat spolupráci
s evropskými školami a účastnit se
evropských projektů.
Třetí navštívenou základní školou
byla Kapitani Derya Primary School.
Tato škola se nachází v předměstské
části Istanbulu Sultanbelya, která prochází mohutným stavebním a průmyslovým rozvojem, s kterým narůstá i počet přistěhovalců z východních
částí Turecka, což s sebou přináší řadu
problémů - velký počet žáků ve třídách, velké procento dětí z méně
podnětného prostředí, nutnost zřizovat i speciální třídy pro děti, které by
jinak ve škole neuspěly atd.
Jak jsem již zmínila, byla to velká zkušenost a asi nikdy nezapomenu na to, jak nás děti a kolegové
v základních školách vítali! Bylo to
opravdu srdečné, připravili pro nás
dárky, květiny, občerstvení, kulturní
program, kde účinkovaly nejen děti,
ale i učitelé. Měli jsme tak jejich
prostřednictvím možnost nahlédnout
do historie a kultury hostitelské země.
Součástí našeho programu byla i návštěva několika významných kulturních památek Istanbulu.
Tato studijní cesta byla tak trochu
„vykolejením“ z běžného pracovního
nasazení, možností zamyslet se nad
problémy a jejich řešením.
Uvědomila jsem si, že jakákoli změna není možná bez dalšího
vzdělávání učitelů - jedině tak lze
uskutečnit skutečnou změnu výuky. O kariérním systému učitelů se
zatím pouze hovoří, na změnu stále
čekáme, uvědomila jsem si nutnost
spolupráce, kontaktů a poznávání.
Všechny evropské země řeší stejné
nebo obdobné problémy - jak zvýšit
kvalitu vzdělávání, najít efektivní
cesty hodnocení, motivovat učitele,
vyřešit vzdělávání dětí s poruchami
učení a nesnížit úroveň vzdělání, motivovat i děti pro vzdělávání - především dostat zpět do školy žáky, kteří
školy předčasně opustili bez absolutoria - tím pádem jsou potencionální
budoucí nezaměstnaní atd.
Pokud bych měla hodnotit, kromě
již vyjmenovaného, je pro mě největším přínosem poznání, že je potřeba neustále bojovat se stereotypy,
vnímat nové potřeby, stanovit si cíle
a postupně je uskutečňovat, a také
dále pracovat na své angličtině. Ráda
bych tuto zkušenost za několik let
zopakovala, abych mohla porovnat,
jakých výsledků jsme dosáhli.
Mgr. Eva Fiřtová
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historie

Historie zdické železniční výtopny
Zdická výtopna patřila na trati Praha - Plzeň a na důležité železniční křižovatce ve směru na Příbram - Písek - Protivín k jedné z největších. Kronika výtopny se začala psát až v roce 1895. Do té doby byla pobočkou výtopny v Rakovníku. V citovaném roce byla Česká západní dráha vedoucí z Prahy - Smíchova přes Plzeň do německého Fürth in Wald zestátněna a spolu
s tratěmi Zdice - Protivín a Rakovník - Beroun připadla pod správu dráhy v Praze. V důsledku toho byla ve Zdicích zřízena
samostatná správa výtopny s přidělenými tratěmi Zdice - Protivín a Zdice - Beroun - Rakovník. V srpnu 1904 se správa výtopny vrátila zase do Rakovníka. Tato organizační rošáda se v následujících letech několikrát opakovala.
V roce 1908 musela být přestavěna vodárenská věž, neboť
většina parních lokomotiv čerpala
ve Zdicích vodu získanou z Červeného potoka ze 7 mohutných jeřábů.
V přízemí pod nádrží pak byla zřízena soustružna a dílenská kancelář.
Po vyhlášení války v roce 1914 se
do Zdic soustředilo mnoho strojů
z cizích výtopen. Obslužný personál
byl dočasně ubytován v nově vybudované sokolovně.
14. března 1920 došlo v prostoru
výtopny ke srážce vlaku, který tam
vjel na znamení „ stůj“ a narazil
do posunovací soupravy. Zničeno
bylo 11 nákladních vozů. Při srážce
zemřel vlakvedoucí.
Téhož roku 16. března byla
dána do provozu moderní točnice.
Na tomto zařízení se mohly otáčet
i ty nejtěžší parní stroje. Dne 10.
září pak byl položen základní kámen
k výstavbě nové topírny, která se dokončila v roce 1929. V té době zde
bylo 25 parních strojů a 221 pracovníků. Po elektrifikaci vodárny v roce
1931 mohla být zrušena funkce tzv.
čerpadlářů.
V době světové hospodářské
krize došlo ke stagnaci průmyslové
výroby, což se projevilo i na železnici. Stanice byla po celý den skoro
prázdná. Pro nedostatek práce byli
penzionováni pracovníci starší 55
let a také ti, kteří měli odslouženo 35
roků. Oživení nastalo teprve v předvečer 2. světové války. V říjnu 1938
bylo do Zdic v době mobilizace evakuováno z pohraničí 115 rodin železničářů. Přechodně byli ubytováni
opět v sokolovně. Po záboru pohraničí odpadlo zásobování domácností a průmyslu uhlím z této oblasti,
a proto se palivo muselo dovážet až
z Ostravy a z Polska.
Po obsazení Československé republiky fašistickými vojsky v roce
1939 pracovalo ve výtopně 303 zaměstnanců. Pod zdickou výtopnu
byla organizačně zařazena i protivínská výtopna. Všichni zaměstnanci museli podepsat slib věrnosti
Velkoněmecké říši. Prováděly se
hospodářské kontroly zásilek i zavazadel cestujících. Všechny vagony byly označeny ČMD - BMB
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(Česko-moravské dráhy, BöhmischMährische Bahnen).
O rok později 22. června ujely
při prováděném posunu v topírně
vozy a sjely do stanice, kde narazily
na tam stojící nákladní vlak. Vlakvedoucí Mareš přišel při této havárii
o život. V témže roce byla od pracovníků požadována zkouška z jazyka německého a bylo jim vyhrožováno, že v případě nevykonání této
zkoušky budou propuštěni. Rovněž
pracovní doba byla všem zvýšena
na 51 hodin týdně.
V červenci 1941 se stala sabotáž
na železniční trati u Praskoles. Trať
byla poškozena zrovna v době, kdy

ternové vozy s pohonnými hmotami.
I když mnozí, převážně čeští letci,
předem avizovali nálet, aby umožnili posádce lokomotivy a cestujícím
opustit vlak, docházelo přesto k četným vážným zraněním.
Bylo bombardováno berounské
nádraží. Na hlavní trati do Prahy
byl poškozen železniční most přes
Berounku, a proto musela být veškerá doprava vedena boční tratí přes
Dušníky (Rudnou). V té době došlo
v Berouně k těžké dopravní nehodě. Vlaku jedoucímu od Dušník selhaly brzdy, takže na návěstí „stůj“
nezastavil a narazil do přeplněného
dělnického vlaku. Při srážce přišlo

tudy mělo projíždět 6 vojenských
transportů určených na východní
frontu. Rovněž na železniční trati
v Jincích shořelo několik vagonů,
vezoucích křídla letadel pro německá vojska bojující v Rusku.
V průběhu války došlo k zatýkání zaměstnanců výtopny a k jejich
následnému věznění v koncentračních táborech a kriminálech. Jednalo se o následující pracovníky:
ing. Rysku, V. Aplta, V. Silbernágla,
F. Kříže, F. Kettnera, F. Nejedlého,
J. Kalinu a V. Blahníka.
S blížícím se koncem války docházelo k častým náletům
angloamerických letadel, tzv.
hloubkařů. Nízko létající stíhačky ve snaze paralyzovat dopravu
na hlavních tratích odstřelovaly lokomotivy, vojenské transporty a cis-

o život 30 lidí a mnoho jich bylo
těžce zraněno. První pomoc poskytl
i zdický sanitární sbor pod vedením
MUDr. Jaroslava Jeníčka.
V dalších dnech následovala řada
sabotážních akcí, z nichž je třeba
jmenovat vyhození do povětří osobního vlaku u Libomyšle. Neobešlo
se to bez mrtvých a raněných civilistů. Nastražená mina byla určena
původně ohlášenému vojenskému
transportu z Jinec. Němci však dali
osobnímu vlaku přednost.
O Bílé sobotě velikonoční roku
1945 rozstříleli stihači u železničního strážního domku v Bavoryni lokomotivu. Při opouštění stroje přišel
o ruku strojvedoucí Jaroslav Houška,
čímž pro něho aktivní služba u železnice skončila. O sváteční neděli
28. 4. 1945 přiletěli nejen stíhači, ale

i lehká bombardovací letadla, která
svrhla obsah pumovnic na vojenský
vlak stojící na zdickém nádraží. Současně vedli útok i na most přes řeku
Litavku. Zatímco vojenský vlak byl
těžce poškozen, most přes řeku zůstal nedotčen, neboť bomby dopadly
do řeky a do okolních polí.
5. května 1945 oznámil strojmistr
A. Jelínek na shromáždění zaměstnanců topírny, že skončila německá
okupace. Za zpěvu národní hymny
byla vztyčena československá státní
vlajka. Nadšení z osvobození se projevilo v mimořádné aktivitě a obětavosti
většiny pracovníků ČSD. Zaměstnanci výtopny ihned začali opravovat poškozené lokomotivy. Stála jich tu celá
řada. Zdická výtopna byla první, která
zahájila provoz na trati Praha - Plzeň
a Zdice - Protivín. A nejen to. Hned
po osvobození bylo nutno zahájit
provoz železnice v pohraničí. Proto
odešlo do Podmokel 20 zaměstnanců, do Chebu 45, Karlových Varů 15,
Sokolova 30 a do ostatních služeben
v pohraničí 54.
O rok později 6. května 1946 byl
zaveden nový jízdní řád, odpovídající téměř podmínkám mírového života. V té době projíždělo ve směru
na Plzeň mnoho vlaků s odsunutými
Němci. Vlaky měly vždy 40 vagonů a doprovázela je vojenská stráž.
Naopak od Plzně přijížděly vlaky se
zásilkami americké pomoci označené
jako „UNRRA“. Mimo těchto vlaků
projížděly zdickým nádražím vlaky
s hovězím dobytkem z Dánska určené
většinou na Slovensko. Naopak v podzimních měsících převážely vlaky
brambory z ČSR do Německa a Polska. Mnoho vlaků v té době směřovalo
s polským uhlím do Francie.
Zdičtí železničáři se zúčastnili
vyhlášené národní soutěže zaměřené
k utužení pracovní morálky na ČSD.
Byli kladně hodnoceni, a to jak
za oblast dopravní, tak i komerční.
Dosažené výsledky se však na jejich
finančních odměnách neprojevily.
pokračování příště.
Podle Pamětní knihy zdické výtopny 1895 - 1945 a dalších poskytnutých podkladů napsal
Josef Hůrka

www.mesto-zdice.cz

informace

Městská policie informuje
I ve Zdicích žijí slušní lidé
Jako strážník Městské policie ve Zdicích se rád podělím se čtenáři
o následující příběh.
Ve středu 23. 11. 2011 odevzdal procházející muž do prodejny v ulici Komenského koženou dámskou kabelku. Paní prodavačka o tom ihned vyrozuměla strážníky MP, kteří prověřili obsah kabelky pro potřeby dalšího jednání.
V kabelce bylo několik cenností, doklady, mobil a značná hotovost. Upřímná radost majitelky z kompletního nálezu byla opravdu velká. Po projednání
úředního zápisu a předání jejího majetku odcházela starší paní ze služebny
MP s pocitem vděku všem slušným lidem. Jelikož nálezce zůstal anonymní,
plníme za ni touto cestou její přání, a poctivému nálezci děkujeme.

Problémy černých skládek zůstávají
Jménem strážníků ve Zdicích bych chtěl požádat občany, aby nezůstávali
neteční ke svému okolí. Přestože někteří mají prokazatelně na fóru velké
znalosti o tom, co a jak ostatní lidé mají dělat, sami tak nečiní. Zářným,
ale negativním příkladem je skutečnost, zjištěná strážníky MP, kdy kolem
skupiny spoluobčanů, odstrojujících vozidlo, prošlo bez povšimnutí několik
lidí. Nemusím snad ani zdůrazňovat, že po jejich odjezdu zůstala na zemi
hromada plastů a dalšího nekovového vybavení vozidla. Přitom stačilo, byť
anonymně, informovat některou složku policie. Následné dohledání a případná pokuta by nebyla tak ztížená, či mnohdy nemožná.

Závěrem bych popřál všem občanům Zdic a přilehlých obcí, aby předvánoční shon zvládli v klidu při zachování potřebné opatrnosti a svou obezřetností zkazili radost kapesním zlodějům a vykradačům bytů či aut.
S přáním krásných svátků vánočních a úspěšného roku 2012 za městskou policii Váš strážník Slavoj Luža.

SKLOateliér Johana Kaufmanová
V roce 2000 založila sklářský ateliér, věnuje se lehanému sklu a podmalbě. Na prosincové výstavě ve společenském domě představuje malý průřez
interiérových doplňků (svícny, mísy a obrazy) a kolekci šperků.
Svícny a mísy vznikají tavením skla v sklářské peci do ručně vyrobených
forem a následnou dekorací sklářskými barvami, kovy, zlatem a platinou nebo
ztavením několika vrstev skel probarvovaných kovy. Šperky zhotovuje jednak
technikou podmalby sklářskými barvami na čirý „polotovar“ vytvořený tavením v peci nebo skládáním malých čirých sklíček, ručně barvených kovy a následně ztavených. V široké nabídce šperků od robustních, nápadných a moderních až po jemné a decentní si vybere každá žena milující krásu.
ZN

Vzpomínka
Dne 11. 12. 2011 vzpomeneme 2. výročí úmrtí našeho milovaného

Josefa Hoška ze Zdic.

Za vzpomínku děkuje celá rodina.
www.mesto-zdice.cz

Činnost SDH Zdice - říjen, listopad 2011
 26. 10. Jednotka povolána na požár mazutu v objektu VČS Tmaň. Po
příjezdu jednotka pomohla s bojovým rozvinutím, dále bylo prováděno doplňování vody a organizace přijíždějících jednotek. Následně na pokyn VZ
prováděn monitoring potrubí v palivovém hospodářství za pomoci bezkontaktního teploměru. Po redukci SaP se jednotka vrátila zpět na základnu.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz.
Marek Pollak, velitel SDH

Oznámení: od 1. 12. 2011 do 30. 3. 2012
SHROMAŽĎOVACÍ MÍSTO včetně sbírky šatstva
v areálu bývalých kasáren UZAVŘENO !!!
Upozornění: 14. 1. a 21. 1. 2012 (8:00 - 11:00)
v areálu bývalých kasáren sběr vánočních stromků

Z obvodního oddělení Policie ČR Zdice
Obvodní odd. PČR Zdice prošetřuje v období od 16. 10. 15. 11. 2011 celkem 8 trestních
oznámení, která byla spáchána
v katastru města Zdice.
 V době od 17. - 18. 10. se v ul.
Havlíčkova neznámý pachatel
pokusil odcizit osobní vozidlo
Škoda Felicia, ale svůj skutek nedokonal. Ve stejné době a ul. bylo
odcizeno jiné osobní vozidlo stejného typu. Toto bylo o několik
dní později nalezeno odstavené
v ul. Komenského.
 Dne 19. 10. oznámila občanka města Zdice odcizení finanční
hotovosti ze svého bytu, avšak při
prošetřování věci nedala oznamovatelka souhlas s trestním stíháním osoby blízké, která skutek
spáchala, a proto byl případ odložen.
 V době od 27. - 28. 10. se
neznámý pachatel vloupal do kadeřnického salonu na Palackého
náměstí, odkud odcizil finanční
hotovost.
 Dne 29. 10. byl kontrolován
řidič osobního vozidla v obci Zdice, který vozidlo řídil po požití
alkoholických nápojů, kdy hladina alkoholu v krvi byla vyšší než
1‰. Řidiči bylo sděleno podezření ze spáchání tr. činu „Ohrožení
pod vlivem návykové látky“.
 V době od 4. - 5.11. bylo v ul.
Komenského provedeno vloupání
do vozidla zn. Škoda Fabia.
 Dne 9. 11. oznámil pracovník fy VPS s.r.o., že ze skladu
byl odcizen uskladněný materiál.
Ve spolupráci s pracovníky fy
VPS s.r.o. se podařilo ztotožnit

osobu pachatele, kterým byl jeden
ze zaměstnanců firmy.
 Dále Obvodní odd. Zdice prošetřuje tři oznámení narušování
občanského soužití, a to fyzického či slovního napadení mezi
osobami blízkými. Dne 29. 10.
bylo v obci Zdice na nádraží ČD
odcizeno jízdní kolo zn. Liberta. Dne 1. 11. došlo k fyzickému
a slovnímu napadení v provozovně Tipsport ul. Barákova. Policie
dále prošetřuje několik případů
vandalizmu, a to poškození oplocení fy Zapros, poškození okna
lékárny a ve dvou případech poškození osobního mot. vozidla
zn. Opel v ul. Farčina. V katastru
obce Zdice se dále rozšiřuje nezákonné zakládání černých skládek, kdy občané vyváží odpad ze
svých domovů či z likvidovaných
vozidel mimo vyhrazená místa.
V současné době se ve spolupráci
s občany podařilo několik případů objasnit a tyto předat k řádnému potrestání správnímu orgánu.
 Vzhledem k tomu, že vy občané jste v některých případech
svým kladným přístupem napomohli k řádnému objasnění
a vyřešení případů, chtěl bych
vám touto cestou poděkovat. Je
zřejmé, že vám život ve vašem
okolí není lhostejný, proto vám
děkuji, a doufám, že se najde ještě
více osob, které chtějí napomoci
k lepší budoucnosti a bezpečnosti
ve svém okolí.
Npor. František Šimpach
zástupce vedoucího
Obvodního odd. Zdice
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sport

Fotbalisté Olympie vedou
po podzimu okresní přebor
Fotbalisté Olympie Zdice
po sestupu z I. B třídy vedou
po podzimní části tabulku okresního přeboru mužů s náskokem
dvou bodů. Trenér Olympie Jaroslav Stádník však i přesto vidí některé nedostatky, které by se měly
přes zimu vyřešit.

 Stříbrná medaile Pavla Němce (na stupních vítězů vlevo) ze závodů
v italském Lignanu byla výsledkem jeho poctivého tréninku.

Úspěšný mladý atletický
veterán
Myslíte, že jde v nadpise o chybu? Máte představu, že veteráni
jsou pouze vyššího věku? Potom
pokračujte, prosím, dále ve čtení
článku.
Vše v nadpise je v naprostém pořádku, protože se jedná o atletiku,
kde atletickým veteránem se stává
každý sportovec po dovršení 35 let.
Pokud ho láska k atletice neopustí
a nepomýšlí na „sportovní“ důchod,
může se stát členem Sdružení veteránů Českého svazu atletiky (SV
ČSA) a závodit v daných věkových
kategoriích v mnoha soutěžích od krajských přes republikové až
po mezinárodní (pokud splní určitá pravidla). Nejvyšší soutěží jsou
ME, MS v hale i na dráze a evropské či světové hry.
Právě tak se rozhodl Mgr. Pavel Němec, který se sportu věnuje
od základní školy a hranici kategorie veteránů dovršil před dvěma
roky. Od dětství prošel atletikou,
gymnastikou, závodil v triatlonu,
v aerobiku se jako 21letý umístil
na 3. místě mistrovství ČR. Největší jeho láskou je ale atletika. Rád
vzpomíná na začátky v TJ Lokomotiva Zdice pod vedením Mgr. Ivana
Součka. Sport se stal i nedílnou
součástí jeho povolání. Vystudoval
tělesnou výchovu a zeměpis na Pedagogické fakultě v Plzni, učí
na Obchodní akademii a Střední pedagogické škole v Berouně.
Po delší odmlce od závodní atletiky začal Pavel Němec v loňském
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roce opět naplno trénovat v TJ Lokomotiva Beroun s trenérem Václavem
Melicharem. Výsledky se dostavily.
V březnu letošního roku se nominoval na HME do Gentu (Belgie). Zisk
15. místa v pětiboji byl významným
úspěchem a motivací do dalšího usilovného tréninku. V polovině září se
zúčastnil EMG (European Master
Games) ve městě Lignano v Itálii.
V těchto evropských veteránských
hrách, které jsou obdobou olympiády, obsadil po dvou soutěžních
dnech krásné 2. místo za vítězným
Shurathem Jörgem z Německa. Stříbrná medaile byla odměnou za poctivou letní přípravu ve všech disciplinách desetiboje, z nichž nejraději
má hod diskem, skok vysoký a hod
oštěpem.
Jaké jsou další plány mladého
veterána? „V prosinci budu závodit
v Chemnitzu v Německu. Od příštího roku budu opět startovat za TJ
Lokomotiva Zdice. Pokud budu
mít dobrou formu a zdraví (což je
v kategorii veteránů víc než jen
obvyklá fráze), dostatek finančních prostředků na přípravu a zabezpečení závodů (bohužel nejsme
již podporováni SV ČSA a vše si
hradím sami), rád bych se zúčastnil v příštím roce HMS ve Finsku
a ME v Polsku,“ říká Pavel němec.
Za redakci Zdických novin mu
přeji hodně sportovních úspěchů.
Vždyť na závodech reprezentuje
nejen sebe, ale i město Zdice.
Jana Smíšková  

Jak dalece jste spokojen
s výkony svých svěřenců
v podzimní části?
Spokojen jsem jen částečně,
tak napůl. Ze začátku se dobře
trénovalo, byly i dobré výsledky,
ale koncem podzimu byla účast
na trénincích slabá. Řekl bych, že
s prvním místem v tabulce určitě
spokojený jsem, ale vůbec nejsem
spokojený s přístupem hráčů. Čekal jsem , že budeme okolo prvního místa, ale stoprocentně jsem si
jistý nebyl.
Přesto by Olympie měla
v jarních odvetách svoje
postavení potvrdit. Co čekáte od jarní části?
Určitě to nebudeme mít vůbec
lehké. Některá mužstva mohou
ještě dost překvapit. Nemusíme
chodit daleko, třeba zrovna Stašov,
který má velice dobře poskládané
mužstvo. Budeme to mít ještě hodně těžké, protože zase tak výborný

kádr nemáme, abychom si mohli
říci, že v poklidu vyhrajeme.
Chcete mužstvo přes
zimu nějak posílit?
To stoprocentně musíme. Musí
se posílit a i obnovit celé mužstvo.
Někteří hráči si dělají, co chtějí, a to
je špatně.
Přes tyto všechny problémy jste ale přece musel být
s některými zápasy dost
spokojený…
Řada z nich byla dobrých. Třeba v Neumětelích, v Nižboru, doma
s Osekem nebo v Žebráku ve druhém poločase to byly z naší strany
velmi dobré výkony. Náš cíl do jara
zůstává stejný. Postoupit chceme,
protože Zdicím by I. B třída určitě
slušela.
 Okresní přebor mužů
FK Olympie Zdice - SK Chlumec 4:1 (2:1) Branky za Olympii:
Kment 2, Hebeda, Pech
FK Olympie Zdice - SK Broumy
4:0 (3:0) Branky za Olympii: Stádník, Růžička, Hebeda, Kment.
Spartak Žebrák - Zdice 1:1 (1:1)
Branka za Olympii: Hebeda
FK Olympie Zdice - TJ Stašov 2:3
(1:2) Branky za Olympii: Stádník,
Gerold
-mr-

SILVESTROVSKÝ NOHEJBAL
Sportovní a technické zařízení města Zdice pořádá
31.12. silvestrovský turnaj v trojkovém nohejbale neregistrovaných hráčů. Začátek je v 9.00 ve sportovní
hale v areálu SaTZM u fotbalového hřiště. Startovné je 100 Kč na osobu. Přihlášky na tel. 734 754 563
p. Růžička.

Poděkování
Chtěla bych prostřednictvím
Zdických novin poděkovat panu
Blažkovi a paní Korejsové za profesionálně zorganizované jezdecké soustředění s naším předním
skokovým trenérem Jaroslavem
Jindrou. Myslím si, že je velice
dobré, že i Zdice se mohou díky
těmto dvěma lidem pochlubit velice úspěšnou akcí zorganizovanou
pro všechny příznivce jezdeckého

sportu. Opravdu krásné prostředí, milí lidé, dobré jídlo a kvalitní
trenér - toto vše bylo k dispozici
jednu říjnovou sobotu. K vidění
pak krásné výkony všech zúčastněných jezdců různých věkových
kategorií. Budeme rádi, pokud se
budou podobné akce organizovat
i nadále a děkujeme za všechny
zúčastněné. Děkuji.
Lenka Cermanová

www.mesto-zdice.cz

sport

Šachové zprávy

 Trenérka zdických volejbalistek Dana Pourová udílí pokyny svým svěřenkyním.

Volejbalistky Lokomotivy
Volejbalistky Lokomotivy Zdice si zatím vedou v krajském přeboru I. třídy se střídavými výsledky. Nováček soutěže střídá dobré
výkony se slabšími. O krátké zhodnocení dosavadního průběhu soutěže jsme požádali trenérku Lokomotivy Danu Pourovou.
Zatím volejbalistky odehrály pět dvojzápasů. Jak
byste je zhodnotila?
Je pravda, že výsledky by mohly
být poněkud lepší, ale my jsme nováček, a tak někdy platíme takovou
tu daň. Hrály jsme zatím se třemi nejlepšími družstvy, která jsou dlouhodobými účastníky soutěže. Z této trojice
zápasů se nám povedlo získat jedno
vítězství. S dalšími dvěma týmy už
byly výsledky o něco lepší, vždy jedna
porážka 2:3 a dvě výhry 3:1.
Teď by vás tedy měly čekat zápasy s teoreticky hratelnějšími soupeři?
Nyní bychom mohli snad už získat těch vítězství víc, protože právě
ty dvě prohry 2:3 se silnějšími týmy
svědčí o tom, že jsme se v této soutěži
přece jenom trochu zabydleli.
Máte asi také problémy
se složením sestavy. Třeba
v domácích zápasech diváci
vidí časté změny.
Samozřejmě, že se jako každé
mužstvo potýkáme s tím, že nám
v některých zápasech chybí některá
z klíčových hráček, například Zdenka
Kubištová z důvodů dálkového studia
a nyní i zranění ramene.

www.mesto-zdice.cz

V domácích zápasech
bývá často docela bouřlivá
atmosféra…
Divákům, kteří chodí na naše domácí zápasy musíme poděkovat. Někdy se musí dost přemáhat, to když se
nedaří, ale takový je sport a my doufáme, že v povzbuzování nepoleví,
ani když se nám hra nedaří.
 Krajský přebor I. třídy žen
Lokomotiva Zdice - AŠ Mladá Boleslav 3:1 a 1:3
Proti vedoucímu celku tabulky
se volejbalistky zdické Lokomotivy
vypjaly zejména v prvním zápase
k vynikajícímu výkonu a soupeře
překvapivě přehrávaly ve všech směrech. Diváci nadšeně aplaudovali jak
povedeným protiútokům tak i skvělým blokům na síti a velké bojovnosti
všech hráček. Ještě první set druhého
zápasu vyzněl jednoznačně pro Lokomotivu, ale pak se přestalo dařit.
Hosté toho okamžitě využili k zisku
tří setů v řadě a vyhráli druhý zápas.
Lokomotiva Zdice - VK Benátky
nad Jizerou 2:3 a 3:1
Další domácí dvojzápas začal
kvůli technickým problémům s devadesátiminutovým zpožděním, a to se
v prvním duelu projevilo na výkonu
zdických hráček. Lokomotiva vedla
za stavu 2:1 na sety ve čtvrtém už
19:11, ale přesto ho prohrála 26:24,
a pak i celý zápas. Ve druhém utkání však už na palubovce zdické haly
domácí hráčky jasně dominovaly
a s přehledem vyhrály.
-mr-

Stejně jako v říjnu, tak i v listopadu si zdický „A“ tým vedl výborně. Ve druhém kole suverénně
smetl ŠK Rakovník „B“ 7:1. Vyhráli Vítek Rosenbaum, Jindřich
Bauer, Vláďa Prášek, Lubor Stolz,
Jiří Mareš a David Turický, Remízu
zaznamenali Lukáš Třešňák a Tibor
Rujder. Ve třetím kole porazili ŠK
Příbram Baník „A“ 4,5:3,5, kdy bod
získali Lukáš Třešňák, Tibor Rujder
a Lubor Stolz, remízu uhráli Jindřich
Bauer, Vláďa Prášek a David Turický, prohráli Vítek Rosenbaum a Jiří
Mareš.
Zatímco „Áčko“ s tímto výsledkem vede tabulku regionálního přeboru, „Béčku“ se v regionální soutěži nedaří. K zápasu s Mníškem pod
Brdy nastoupili ve čtyřech a prohráli
1:4. Vyhrál jenom Vláďa Prášek
na první šachovnici, Anička Rosenbaumová, David a Pepa Hakovi odjížděli z Mníšku s nulou. Ani ve třetím kole na domácí půdě proti SK
Pyrit Příbram nebyli úspěšní. V sestavě Vláďa Prášek, Lukáš Třešňák,
David a Pepa Haklovi a Dominik
Civín prohráli 2:3, bod vybojovali
Lukáš Třešňák a Dominik Civín.
Mládež
V Harrachově se hrálo Mistrovství Čech mládeže v šachu. V termínu podzimních prázdnin, 22. - 29.
10., se mistrovství týkalo hráčů
a hráček kategorií do 12, 14 a 16 let,
první listopadový víkend hráli o mistra a mistryni republiky kategorie
do 8 a 10 let.
O podzimních prázdninách se
do Harrachova vydala čtyřčlenná
zdická výprava pod vedením Lukáše Třešňáka. Lee Rosenbaumové se
v kategorii do dvanácti let moc nedařilo, uhrála jenom 2,5 bodů z devíti
a skončila na 81. místě z celkových
84. Dominik Civín si vedl ve stejné
kategorii o poznání lépe. Uhrál 4,5
bodu a umístil se na 47. místě. Vítek
Rosenbaum a Lukáš Třešňák hráli
doprovodný FIDE open turnaj, Vítek

UPOZORNĚNÍ
PRO FANOUŠKY
zdického volejbalu!

Začátky domácích zápasů volejbalistek Lokomotivy Zdice
se kvůli technickým problémům posouvají vždy v sobotu na 13 hodin!

se s 5 body umístil na pěkném 12.
místě, Lukáš uhrál 3,5 bodu a skončil na 36. místě. Do bojů o medaili
sice nikdo nezasáhl, ale všichni si
užili pohodový šachový týden.
Následující víkend se Lea vydala
do Harrachova znovu spolu s Péťou
Handlem, tentokrát uhrát nějaké
body v kategorii do deseti (Lea)
a do osmi let (Péťa). Péťa předvedl
vynikající výkon, z devíti bodů uhrál
šest a skončil na skvělém 6. místě.
Lea uhrála body 3, což stačilo pouze
na 54. místo.
V sobotu 12. 11. jsme byli pozváni jineckým šachovým klubem
na Přebor ZŠ v Jincích. Turnaje se
zúčastnili Dominik Civín a Míra
Klán. Dominik předvedl excelentní

 Péťa Handl na šachovém Přeboru města Zdice.
výkon a turnaj bez zaváhání vyhrál,
Míra se sice také velice snažil, ale
na medailové pozice nedosáhl.
Ve čtvrtek 17.11. se odehrál už 3.
ze série turnajů regionálního přeboru
mládeže - Přebor města Zdice. Hrály
se dva turnaje, kterých se zúčastnilo
celkem 66 hráčů a hráček z Řevnic,
Úholiček, Libčic nad Vltavou, Slaného, Litně, Prahy, Rakovníka, Berouna a domácích Zdic. V turnaji
starších se očekával výrazný úspěch
Dominika Civína, bohužel se mu nedařilo a s pouhými 2,5 body skončil
ve své kategorii (H14) až na 9. místě.
Svoji výbornou formu potvrdil Péťa
Handl, který zvítězil v kategorii
do 10 let. Lea Rosenbaumová v kategorii mladších dívek vybojovala
pěkné 3. místo a dařilo se i Kačence
Handlové, která ve stejné kategorii
obsadila 5. místo.
Eva Rosenbaumová
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inzerce - různé

Obecní úřad Chodouň
nabízí k pronájmu

ZDICKÉ
meteorologické

byt 3+1

OKÉNKO

v 1. patře Obecního domu.

V měsíci říjnu 2011 bylo 6 dní jasných, 3 dny
skoro jasné, 3 dny polojasné, 4 dny oblačné, 2 dny skoro zatažené
a 13 dní zatažených. Z toho bylo 7 dní mrazivých s teplotou od
-0,1° C do -10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -1,6 °C 17. 10. (pondělí), -1,5 °C 16. 10.
(neděle), -1,4 °C 21. a 22. 10. (pátek, sobota), -0,9 °C 15. 10. (sobota), -0,3 °C 18. 10. (úterý), -0,2 °C 14. 10. (pátek), 0,6 °C 23. 10.
(neděle), 3,7 °C 10. 10. (pondělí).
Nejchladnější den: sobota 22. 10., kdy se teplota pohybovala od -1,4 °C
do 5,7 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 24,4 °C 1. a 3. 10 (sobota, pondělí), 24,3 °C
2. 10. (neděle), 23,4 °C 4. 10. (úterý), 21,3 °C 6. 10. (čtvrtek), 18,4 °C
5. 10. (středa), 17,6 °C 11. 10. (úterý), 17 °C 18. 10. (úterý), 12,5 °C
28. 10. (pátek), 12,1 °C 24. 10. (pondělí).
Nejteplejší den: úterý 4. 10., kdy se teplota pohybovala od 10,2 °C
do 23,4 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc říjen: +9,4 °C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci říjnu se pohybovala od 5 °C
do 13,8 °C.
Průměr zemní teploty za měsíc: + 9,3 °C
Nejnižší tlak vzduchu: 1007 hPa 7. 10. (pátek)
Nejvyšší tlak vzduchu: 1035 hPa 14. a 15. 10. (pátek, sobota)
Největší denní dešťové srážky na 1 m2: 8,6 l vody 7. 10. (pátek), 6,9
l vody 19. 10. (středa), 6,6 l vody 12. 10. (středa), 3,8 l vody 8. 10.
(sobota), 3,2 l vody 26. 10. (středa), 2 l vody 20. 10. (čtvrtek).
Celkem v měsíci říjnu napršelo: 34,5 l vody na 1 m2.
-jh-

DROGERIE
A HRAČKY
naproti Čs. spořitelně

✖ 80 druhů vánočních kosmet. kazet
✖ 90 druhů vánočních svíček
✖ velký výběr krásné bižuterie
✖ 100 druhů parfémů od 59,- Kč
✖ značkové parfémy
✖ úklidové prostředky na „vánoční úklid“
✖ široký výběr pánské kosmetiky
✖ léčivé čaje od báby z Radnic
✖ řasenky, make upy, pudry, laky na nehty
HRAČKY - VELKÝ VÝBĚR HRAČEK
✖ Bakugam, Šmoulové
✖ panenky, miminka, křečci
✖ pet shop, stavebnice, kočárky
✖ plyšáci, spol.hry, puzzle
✖ auta na ovládání, pony
✖ Lego, hmyzáci, monster Barbie
✖ odstrkovadla, jeřáby, auta cars
✖ Hello Kitty

Byt je po rozsáhlé
rekonstrukci a bude
k dispozici od 1. 1. 2012.
Bližší informace v kanceláři
OÚ nebo na tel. 311 685 134,
724 215 264 .

CHOVATELSKÉ A RYBÁŘSKÉ
POTŘEBY ZDICE
Nabízí vánoční SLEVY na veškeré pruty,
navijáky a další vybrané zboží.
Čs. armády 9, Zdice
PO-PÁ 8-12, 13-16:30, SO 8-11

HOTEL EMILLY
pro vás připravil
na prosinec

Smíšené zboží
Miluše Podskalská
Nikde není levněji!
✖ mouka - 11,90 ✖ máslo slov. - 25,90
✖ vlašské ořechy - 29,90 ✖ tatranky 3,90 ✖ Pepsi Cola - 24,90 ✖ pivo Gambrinus - 9,90 ✖ pivo Staropramen - 8,50
✖ Coca Cola - 25,90 ✖ šunka - 89,90
✖ rum - 89,90 ✖ meruňka - 83,90 ✖
kuřecí prsa - 109,90 ✖ Korunní minerálka - 9,90 ✖ šampus - 44,90 ✖ šunka
od kosti - 139,90 ✖ dušená šunka 109,90 ✖ turista Příbram - 109,90 ✖
Brdská klobása - 159,90 ✖ Eidam sýr
cihla - 109,90 ✖ kapsička pro kočky
a psy - 8,90

- 100 druhů čajů
- 60 druhů značkových vín
- 70 druhů sušenek na Mikuláše

SUPER CENY:

Gambrinus 0,5 l 19,90
káva		
9,90
grog		
26,90
víno 0,2 l		
19,90
fernet		
25,Coca Cola 0,3 l 14,90

ŠŤASTNÁ HODINKA:
PONDĚLÍ A STŘEDA
od 17:00 do 19:00
vodka		
fernet		
grog		
horká čokoláda

19,90
19,90
19,90
19,90

Životní jubilea
v prosinci 2011 oslaví:

Jaroslav Feyereisl a Božena
Feyereislová, Zdice
Anežka Solničková, Zdice
Květa Císařová, Zdice
Miloslava Nekolná, Zdice
Věra Tůmová, Zdice
Božena Břížďalová, Zdice
Bohumil Šprinc, Zdice
Jarmila Kubová, Zdice
Alena Kocmichová, Černín
Anežka Fikarová, Černín
Jarmila Čížková, Zdice
Štefánia Balašová, Zdice
Hana Lívanská, Zdice
Josef Rys, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

5.12. pondělí
MIKULÁŠSKÉ MENU
Čertovský guláš 69,90
Čertovský drink 25,90

Tiráž
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